Le Jardin de Pauline
Een groot groen geheim: midden in Heerlen ligt een verborgen
paradijs in een soort kom; een natuurgebiedje met een 3 ha
groot meer, door oude bomen omzoomd en afgesloten van de
bewoonde wereld. Hier vindt u Le Jardin de Pauline, geïnspireerd door de Franse Mediterranee. Vormsnoei en weelderig
groen bepalen hier het silhouet en creëren rust en balans. Ook
het sfeervolle huis staat (deels) open voor tuinbezoekers.
Open op
De zondagen 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, 4 en 11 juli en 8, 15
en 22 augustus, steeds van 13.00-17.30 uur.
Entree € 5 incl. koffie/thee
Groepen op afspraak (min. 12 p.), entree € 9 p.p. incl. koffie/
thee/vla
Adres:
Ingang: pad naast Huyn van Rodenbroeckstraat 29, Heerlen

+31 (0) 45 57 20 323

p.milder@telfort.nl

www.lachambreblanche.nl

Van Moeras tot Paradijs

Schopsheim

Open op
Zondag 23 en maandag 24 mei (Pinksteren), zaterdag 6 en zondag
7 juni, zaterdag 12 en zondag 13 juni, zaterdag 19 en zondag 20
juni en zaterdag 17 en zondag 18 juli, steeds van 10-17 uur.
Van mei t/m september is de tuin buiten genoemde data op afspraak te bezoeken. Entree € 5 incl. koffie/thee. Groepen op
afspraak € 7, dat is incl. rondleiding, koffie/thee+versnapering.
Voor gezelschappen uitgebreid lunchbuffet mogelijk à € 17,50
incl. entree en rondleiding.
..

Open op
Zaterdag 29 en zondag 30 mei, zaterdag 5 en zondag 6 juni, zaterdag 12. en zondag 13 juni, zaterdag 19 en zondag 20 juni, zaterdag
26 en zondag 27 juni, zaterdag 10 en zondag 11 juli, zaterdag 24 en
zondag 25 juli,.Zaterdag 7 en zondag 8 augustus, zaterdag 21 en
zondag 22 augustus, zaterdag 4 en zondag 5 september, zaterdag 18
en zondag 19 september, steeds van 10-17 u. Alle overige data tot 1
november op afspraak..
LET OP! Zie voor route de website; GPS stuurt u ergens anders heen!

Adres: Burggraverhof 19, 6271 HE Gulpen

+31 (0) 43 45 01 642

marian@vanmoerastotparadijs.nl

www.vanmoerastotparadijs.nl

Adres: Schophemmerhei 5, 3798 ‘s-Gravenvoeren

+31 (0) 6 27 40 88 54

mariakapteijns@belgacom.net

www.schopsheim.be

Aan de rand van Gulpen ligt de tuin van Marian van der Weijden.
Ooit zesduizend vierkante meter moerasgebied, nu een glooiende
tuin met een grote natuurlijke vijver (doorsnede van 60 meter) en
van drie kanten fraai zicht op de Limburgse heuvels. Wilde borders met veel grassen, rozen en een Japans esdoornbos. Langs de
vijver mooie verschillende hortensia’s en een groot veld sedums.

Tuin net over de grens met België met een ongeëvenaard mooi
uitzicht op Nederland. Gelegen aan de rand van een bos midden
in een beschermd natuurgebied rondom een drie eeuwen oude dubbele carréboerderij. Met onderling zeer verschillende vaste plantenborders en een door de Heerenhof aangelegd half besloten tuingedeelte. Diverse terrassen en een opengestelde grote woonkeuken.

: Raadpleeg i.v.m. corona ook steeds

de websites van de tuinen zelf!

www.zuidlimburgsedroomtuinen.nl

